บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิด
ในปั จจุบนั มีคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนการทางานมากมายโดยการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ ต่างๆ ที่ทาให้
ผูเ้ รี ยนรู ้ได้เข้าใจถึงหัวข้อที่เรี ยนรู ้ได้ง่าย และถูกต้อง ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดในการจัดทา สื่ อการ
เรี ยนการสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นขึ้นเนื่ องจากปั ญหาที่เกิ ดจากสังคมในตอนนี้ คือ มีผูต้ อ้ งการเรี ยนรู ้
ภาษาญี่ ปุ่ นมาก ทางคณะผูจ้ ัด ท าจึ ง ได้ จ ัด ท าสื่ อ การเรี ยนการสอนภาษาญี่ ปุ่ นเบื้ อ งต้นขึ้ น โดยใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการออกแบบพื้นหลัง และทาการบันทึกเสี ยงภาษาญี่ปุ่นและคา
บรรยายต่างๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Audition CS6 จากนั้นก็นาส่ วนที่ได้จากโปรแกรมที่ใช้ข้ นั ต้นทั้ง
2 โปรแกรม นาเข้าสู่ โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 เพื่อทาการสร้างและพัฒนาสื่ อการเรี ยน
การสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นขึ้นมา ภายในสื่ อการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นจะนาเสนองานด้วย
ภาพ 2 มิติ นาเสนอหัวข้องาน 8 เมนู ประกอบด้วย ตัวอักษร ฮิรางานะ และ คาตะคานะ การกล่าวคา
ทักทาย การกล่าวถามสุ ขภาพ การกล่าวคาอาลา การกล่าวคาขอโทษและขอบคุณ การกล่าวคาแนะนา
ตัวเอง คาศัพท์น่ารู ้ และแบบทดสอบ ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงจัดทาสื่ อการเรี ยนการสอนเพื่อเป็ นประโยชน์
แก่ผเู ้ รี ยนรู ้ตามกลุ่มเป้ าหมาย
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
สื่ อการเรี ยนการสอนทางคอมพิวเตอร์ รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการ
นาเสนอสื่ อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ ง กราฟฟิ ก แผนภูมิ กราฟ วิดีทศั น์ ภาพเคลื่อนไหว และ
เสี ยง เพื่อถ่ายทอดเนื้ อหาบทเรี ยนหรื อองค์ความรู ้ในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริ งในห้องเรี ยน
มากที่สุด โดยมีเป้ าหมายที่สาคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน และกระตุน้ ให้เกิดความ
ต้องการที่ จะเรี ยนรู ้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นตัวอย่างที่ดีของสื่ อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่ ง
ผู ้เ รี ยนเกิ ด การเรี ยนรู ้ จ ากการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ห รื อการโต้ต อบพร้ อ มทั้ง การได้ รั บ ผลป้ อ นกลั บ
(FEEDBACK) นอกจากนี้ ยงั เป็ นสื่ อ ที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และ ตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยนได้ตลอดเวลา [ยุทธพล, 2554]
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คุณลักษณะที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 4 ประการ
1.

2.

3.
4.

สารสนเทศ (Information) หมายถึ ง เนื้ อหาสาระที่ ไ ด้รับการเรี ย บเรี ยง ท าให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ หรื อได้รับทักษะอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่ผสู ้ ร้างได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ การนาเสนอ
อาจเป็ นไปในลักษณะทางตรง หรื อทางอ้อมก็ได้ ทางตรงได้แก่ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภท
ติ ว เตอร์ เช่ น การอ่ า น จ า ท าความเข้า ใจ ฝึ กฝน ตัว อย่ า งการน าเสนอในทางอ้อ มได้ แ ก่
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนประเภทเกมและการจาลอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization) การตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุ ค คล
คื อลักษณะสาคัญของคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน บุ คคลแต่ละบุ คคลมี ความแตกต่า งกันทางการ
เรี ยนรู ้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นสื่ อประเภทหนึ่ งจึ งต้องได้รับการออกแบบให้มีลกั ษณะที่
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มากที่สุด
การโต้ตอบ (Interaction) คือการมีปฏิ สัมพันธ์กนั ระหว่างผูเ้ รี ยนกับคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนการ
เรี ยนการสอนรู ปแบบที่ดีที่สุดก็คือเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูส้ อนได้มากที่สุด
การให้ผลป้ อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) ผลป้ อนกลับหรื อการให้คาตอบนี้ ถือเป็ น
การ เสริ มแรงอย่ า งหนึ่ ง การให้ ผ ลป้ อ นกลับ แก่ ผู ้เ รี ยนในทัน ที ห มายรวมไปถึ ง การที่
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่สมบูรณ์ จะต้องมีการ ทดสอบหรื อประเมินความเข้าใจของผูเ้ รี ยนใน
เนื้อหาหรื อทักษะต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
มาใช้กบั โครงงานที่ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาอยู่ และเรื่ องราวความเป็ นมาของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ดังนี้

ภาพที่ 2.1 http://www.jatschool.com/
เว็บไซต์ที่ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการอ่านออกเสี ยงภาษาญี่ ปุ่น โดยจะสอนอ่านออกเสี ยงเกี่ ยวกับ
ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 3 ประเภทคือ อักษรฮิรางะนะ อักษรคะตะคะนะ และอักษรคันจิ เป็ นต้น อธิ บาย
เทคนิคต่างๆ ในการอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
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ภาพที่ 2.2 http://giveuwblog.blogspot.com/2012/11/photoshop-cs6-basic.html
เว็บไซต์ที่สอนการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สอนการใช้อุปกรณ์ ต่างๆ ภายใน
โปรแกรม การตกแต่งภาพ การเปิ ด/ปิ ดไฟล์ การบันทึกไฟล์ และอธิ บายเทคนิ คต่างๆ ในการทางาน
ของโปรแกรมเพื่อนาไปปรับใช้ในงานอื่นๆ ได้
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ภาพที่ 2.3 http://pofb-animation.blogspot.com/2011/06/story-board.html
เว็บไซต์ที่อธิบายการจัดทา Storyboard สอนวิธีการเรี ยบเรี ยง Storyboard ให้งานนาเสนอออกมา
ได้อย่างสมบูรณ์ ทาให้ดูแล้วเข้าใจง่าย ชัดเจน
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ภาพที่ 2.4 http://www.vcharkarn.com/varticle/38858
เว็บไซต์ที่อธิ บายถึงการสร้ างการ์ ตูนแอนิ เมชันด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
สามารถนามาประยุกต์สร้างการ์ตูน 2 มิติ และยังเป็ นแนวทางการสร้างตัวละครให้เคลื่อนไหวได้
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ภาพที่ 2.5 http://www.istylebox.com/illust%20tutorial2.html
เว็บไซต์ที่อธิ บายถึงการวาดรู ป เทคนิคการใช้เครื่ องมือในโปรแกรม Adobe Illustrator CS4 ใน
การวาดรู ปตัวละคร ฉากและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการทาสื่ อการเรี ยนการสอน
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ัด ท าได้ศึ ก ษางานวิจยั เพื่ อ น ามาเป็ นแนวทางในการท าสื่ อ การเรี ย นการสอนเรื่ อง
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เพื่อนามาปรับใช้กบั สื่ อการเรี ยนการสอน ทาให้งานมีความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 2.6 สนุกกับมาตราตัวสะกด
จักรพันธ์ พิมพ์งาม (2556) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ รินทร์ นาเสนอในเรื่ อง สนุ กกับมาตราตัวสะกด เป็ นสื่ อการสอนที่ มีเ นื้ อ หา
เกี่ ยวกับมาตราตัวสะกดของภาษาไทยให้ก ับนัก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึกษาพัฒนาโดยโปรแกรม
Adobe Flash Professional CS5
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ภาพที่ 2.7 ศิลปะตะวันตก
ฐิ ติชญา เหมันต์ (2556) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นาเสนอในเรื่ อง ศิลปะตะวันตก เป็ นสื่ อการสอนที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ
ศิ ล ปะตะวัน ตกตั้ง แต่ ยุ ค ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ จ นถึ ง ปั จ จุ บ ัน พัฒ นาโดยโปรแกรม Adobe Flash
Professional CS5
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ภาพที่ 2.8 คาศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู ้
พรรณี มะโพงเพ็ง (2555) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึ ง นาเสนอในเรื่ อง คาศัพท์ภาษาอังกฤษน่ ารู ้ เป็ นสื่ อการสอนที่มี
เนื้ อหาเกี่ยวกับ การสอนภาษาอังกฤษและสนทนาต่างๆ สามารถเรี ยนรู ้ได้ต้ งั แต่ช้ นั ประถมศึกษาเป็ น
ต้นไป พัฒนาโดยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS5
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ภาพที่ 2.9 ไม้เท้ายอดกตัญญู
บุ ศ ริ น ทร์ เอี่ ย มธนากุ ล (2554) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา นาเสนอในเรื่ อง ไม้เท้ายอดกตัญญู เป็ นการ์ ตูนที่มีเนื้ อหา
เกี่ยวกับ การเรี ยนรู ้และปลูกฝังจิตสานึ กที่ดีให้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3-6 และบุคคล ทัว่ ไป
พัฒนาโดย Adobe Flash Professional CS5
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ภาพที่ 2.10 รักษ์ป่า
ปิ ยพงศ์ อาสนกุ ล ภัส กร แผนสง่ า และสยาม ศิ ริ ธ นาภิ ร มย์ (2555) สาขาวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ นาเสนอในเรื่ อง รักษ์ป่า
เป็ นการ์ ตูนที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ การใช้ทรัพยากรป่ าไม้ที่มีอยูอ่ ย่างคุม้ ค่า ข้อเสี ยของการตัดไม้ทาลายป่ า
และสอดแทรกเนื้ อ เรื่ องเพื่ อ ให้ แ อนิ เ มชั น น่ า ตื่ น ตาตื่ น ใจ พัฒ นาโดยโปรแกรม Adobe Flash
Professional CS5

